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  שאלון קליטה

  ,הורים יקרים

  !"עולם הילד"ברוכים  הבאים ל

נא מלאו שאלון זה על מנת שנוכל להכיר את ילדכם ובכך להעניק לו טיפול אישי וספציפי 
  . המותאם לצרכיו

  :פרטים אישיים

  __________________________: שם הילד

   ______________________________:ז.ת

  ______________ __________:תאריך לידה

   ______________________: מגוריםכתובת

   ________________________:קופת חולים

   ______________________:מסגרת חינוכית

   _______________________:ההורים

   ________________________:מצב משפחתי

  תחום עיסוק ,    גיל-האם

  תחום עיסוק ,  גיל-בהא

  

  _____________________: לםמספר אחים וגי

  לא/כן? האם תקינה.  לא/כן: בדיקת שמיעההאם בוצעה 

  לא/כן? האם תקינה.  לא/כןבדיקת ראיה 

נא להביא את העתקים  לפגישה ראשונה במכון או להעביר .  נא לציין בדיקות אובחונים של הילד
  לפקס או למייל

  אבחון פסיכולוגי 

  גאבחון רופא התפתחותי או נוירולו

  מעקבים  רפאויים אחרים

  בדיקות הדמיה 
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  :הפניה למכוןה סיבת

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

תרפיה , הוראה מתקנת, וי בעיסוקריפ: רפואיים מקבל הילד כגון- טיפולים פרא/ אילו המלצות
   ________________________________________?פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, רגשית

היכן ומדוע הופסק , אם כן? רפואיים שהוזכרו-האם ילדכם טופל בעבר באחד המקצועות הפרא
? הטיפול

____________________________________________________________________  

  :  ורפואיתהיסטוריה התפתחותית

  . לא/כן? ית של ילדכם הייתה תקינההאם ההתפתחות השפת

, צירופי מילים, מתי החל להפיק מילים ראשונות(תארו בקצרה את התפתחותו השפתית 
 :)משפטים

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  לא/כן? האם ההתפתחות המוטורית של ילדכם הייתה תקינה

  :)ללכת, מתי החל לזחול(תארו בקצרה את התפתחותו המוטורית 

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

  ? והמוטוריות של ילדכם כרגע) הפקה ותקשורת, הבנה(כיצד היית מתאר את היכולות השפתיות 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 :נא פרטו, אם לא. לא/כן? אחיות הייתה התפתחות שפתית ומוטורית תקינה/האם לאחים
____________________________________________________________________  

קשיי , תרופות הניתנות בקביעות, קשיי נשימה, אלרגיות, האם ילדכם סובל ממחלות כרוניות
  _____________________________________________ _________?או בליעה/לעיסה ו

  ____________________________________? האם לילדכם קשיים להירדם או לישון רצוף
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  :רקע על הילד

   ____________________________________?במסגרת החינוכית/איזו שפה מדוברת בבית

  

  :החינוכיתתארו בקצרה את התנהגות הילד בבית ובמסגרת 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

   :נקודות חוזק ותורפה של הילד

____________________________________________________________________  

  ים לציין כל אינפורמציה נוספת  על הילד או על המשפחה אתם מתבקש

  

  :הערות או שאלות נוספות, בקשות

____________________________________________________________________   

  

  

  

  !                                                              תודה על שיתוף הפעולה

 .בעיה או חשש, לרשותכם עבור כל שאלהצוות המכון עומד 


